INFORMATIEBOEKJE
OBS DE VIERSPRONG

Praktische informatie over schoolse zaken voor ouder(s)/verzorger(s)

Administratie-viersprong@oo-emmen.nl

Voorwoord
Voor u ligt het informatieboekje 2021-2022.
De jaarkalender met geplande activiteiten plaatsen wij in het digitale communicatiemiddel
Schoudercom en/of op de website.
Het kan zijn dat er door omstandigheden wordt afgeweken van deze planning. Deze veranderingen worden
aangegeven in de nieuwsbrief.
Het kan natuurlijk voorkomen dat u iets mist, of dat u onjuistheden tegenkomt. Wilt u dit dan melden aan de
directie?
Veel leesplezier!
Team obs de Viersprong
Algemene informatie
Openbare basisschool ‘De Viersprong’
Derksweg 22
7891 PK Klazienaveen
Tel: 0591-390170
www.obs-viersprong.nl,
administratie-viersprong@oo-emmen.nl
Bevoegd gezag:
College van B&W van de gem. Emmen tot 1 januari 2022; daarna een verzelfstandigde openbare
onderwijsorganisatie (stichting) primair onderwijs.
Wethouder van onderwijs: dhr Raymond Wanders
Raadhuisplein 1, 7811 AP Emmen
Postbus 30001
7800 RA Emmen
Telefoon: 14 0591
Openbaar Onderwijs Emmen
Gemandateerd algemeen directeur : Mevr. Yvonne Boxem tot 1 januari 2022. Per 1 augustus 2021 overgang
naar College van Bestuur van verzelfstandigde stichting primair openbaar onderwijs Emmen.
Smedingeslag 1
7824 HK Emmen
www.oo-emmen.nl
Telefoon: 0591-240000
Inspectie van het onderwijs
Internet: www.onderwijsinspectie.nl
Postadres: Inspectie van het Onderwijs Postbus 2730 3500 GS Utrecht
Bezoekadres hoofdkantoor: Inspectie van het onderwijs St.-Jacobsstraat 200 3511 BT Utrecht
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111

Schooltijden
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.30-14.30 uur groep 1 t/m 8
8.30-14.30 uur groep 1 t/m 8
8.30-12.15 uur groep 1 t/m 8
8.30-14.30 uur groep 3 t/m 8
8.30-12.00 uur groep 1 en 2
8.30-14.30 uur groep 5 t/m 8
8.30-12.00 uur groep 1 t/m 4

Vakantieregeling Noord en openbaar primair onderwijs Emmen
Herfstvakantie
16 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie
24 december 2021 12.00 uur 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie
19 februari t/m 27 februari 2022
Paasweekend en goede vrijdag 15 april t/m18 april 2022
Meivakantie
27 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart en vrijdag
26 en 27 mei 2022
Pinkstermaandag
6 juni 2022
Zomervakantie
15 juli 2022 12.00 uur 16 juli t/m 28 augustus 2022
Vrijstelling van de leerplicht
Bij gewichtige omstandigheden, die buiten de invloedssfeer van de ouders/verzorgers liggen, kan schriftelijk en
tijdelijke verlof worden aangevraagd. Binnen de openbare scholen van Emmen houden wij ons aan de criteria
van de leerplichtwet. De wet en de voorwaarden voor vrijstelling van de leerplicht staan uitgelegd op de website
van de rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.
De leerplicht wordt voor Openbaar Onderwijs Emmen uitgevoerd door Menso NV. Contactgegevens Menso:
0800-1801/info@menso-emmen.nl
Wij verzoeken u om een bezoek aan een huisarts, tandarts, specialist enz. zoveel mogelijk na schooltijd te
regelen, zodat hiervoor geen vrij hoeft te worden gegeven en geen onderwijstijd wordt gemist.
Medewerkers
Bovenschools directeur
Mw. Ria Hulshof
Email: r.hulshof@oo-emmen.nl
Locatiedirecteur
Mw. Joke Leertouwer-Hoogeveen
Email: j.leertouwer@oo-emmen.nl
Onderwijsgevende en onderwijsondersteunende medewerkers
Tilly Bloemberg
t.bloemberg@oo-emmen.nl
Bianca Veen
b.veen@oo-emmen.nl
Marianca Berghuis
m.berghuis@oo-emmen.nl
Karin Smit
k.smit@oo-emmen.nl
Vanessa Jeurissen
v.jeurissen@oo-emmen.nl
Gézella Luttmer
g.dehoog@oo-emmen.nl
Betsy Hoogenberg
b.hoogenberg@oo-emmen.nl
Leah Lankhorst
l.lankhorst@oo-emmen.nl

Monique Geenacker
Yvonne Lunenborg
Anja Rijfkogel
José Dijkstra
Henrianne Gommer
Kirsten van der Sluis
Fulco de Vegt
Margareth Kocks
Trudie Wijnhoven

m.keen@oo-emmen.nl
y.lunenborg@oo-emmen.nl
a.rijfkogel@oo-emmen.nl
j.dijkstra@oo-emmen.nl
h.gommer@oo-emmen.nl
k.vandersluis@oo-emmen.nl
f.devegt@oo-emmen.nl
m.kocks@oo-emmen.nl
t.wijnhoven@oo-emmen.nl

Groepsbezetting
Groep 1-2a
Maandag t/m donderdag
Vrijdagmorgen

Juf Tilly Bloemberg
Juf Marinca Berghuis

Groep 1-2b
Maandag t/m woensdag
Donderdag- en vrijdagmorgen

Juf Bianca Veen
Juf Leah Lankhorst

Groep 3
Maandag t/m donderdagmorgen
Donderdagmiddag en vrijdagmorgen

Juf Karin Smit
Juf Vanessa Jeurissen

Groep 4
Maandag t/m vrijdag

Juf Gézella Luttmer

Groep 5
Maandag dinsdag, donderdag, vrijdag
Woensdag

Juf Betsy Hoogenberg
Juf Leah Lankhorst

Groep 6a
Maandag t/m woensdag
Donderdag t/m vrijdag

Juf Anja Rijfkogel
Juf José Dijkstra

Groep 6b
Maandag t/m woensdag
Donderdag t/m vrijdag

Juf Monique Geenacker
Juf Yvonne Lunenborg

Groep 7
Maandag t/m woensdag
Donderdag t/m vrijdagmorgen
Vrijdagmiddag

Juf Kirsten van der Sluis
Juf Henrianne Gommer
juf Leah Lankhorst

Groep 8
Maandag t/m vrijdag

meester Fulco van der Vegt

Interne begeleiding
Dinsdag en woensdag

juf. Yvonne Lunenborg

ICT-taken
woensdag

juf Henrianne Gommer en/of juf Kirsten van der Sluis

Levelwerk K&C
Maandag en donderdagmiddag

juf José Dijkstra en juf Leah Lankhorst

Locatiedirecteur
Maandag t/m donderdag

Mw. Joke Leertouwer-Hoogeveen

Gymnastiek
De leerlingen moeten altijd rekenen op gymnastiek binnen en buiten. Het is noodzakelijk dat de leerlingen
gymkleding en gymschoenen aan hebben tijdens de gymlessen.
Ook moeten ze een handdoek bij zich hebben voor het wassen in groep 3 t/m 8. Wilt u de naam van uw kind in
zijn/haar gymkleding zetten ? De kleding van de leerlingen van groep 1 en 2 blijft op school.
Rooster gymnastiek
Maandag
08.45-09.15
09.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-12.15
13.00-13.45
13.45-14.30

groep 1/2 b
groep 1/2 a
groep 5
groep 6 a
groep 6 b
groep 4
groep 3

Dinsdag

10.30-11.15

groep 7

Woensdag

08.30-09.15
09.15-10.00
10.15-11.00
11.15-12.00

groep 1/2 b
groep 1/2 a
groep 8
groep 5

Donderdag

08.45-09.30
09.30-10.15
10.15-11.00
11.00-11.45

groep 1 / 2 b
groep 1 / 2 a
groep 6 A
groep 6 B

Vrijdag

08.30-09.15
09.15-10.00
10.30-11.15
11.15-12.00

groep 8
groep 7
groep 4
groep 3

Medezeggenschapsraad
Iedere school dient een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders. Samengevat heeft de
medezeggenschapsraad verschillende bevoegdheden, zoals het recht op overleg en het informatierecht.
Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad verschillende speciale rechten om invloed uit te oefenen op het
schoolbeleid.

De MR heeft drie soorten rechten, namelijk:
Instemmingsrecht;
Adviesrecht.
Recht van initiatief
Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de directie of het secretariaat van de MR.
MR leden
Voorzitter:
Secretaris
Leden:

Lid GMR:
Adviserende lid:

Dhr. Christian den Herder (ouder) c_den_herder@hotmail.com
Mw. Henrianne Gommer (personeel) h.gommer@oo-emmen.nl
Mw. Sabina Post (ouder)
Mw. Sandra Boers (ouder)
Mw. Karin Smit (personeel)
Mw. Kirsten van der Sluis (personeel)
Mw. Liesette Roosken (ouder)
Mw. Joke Leertouwer-Hoogeveen (locatiedirecteur)

Ouderraad
Basisscholen hebben naast een MR ook vaak een OR (Ouderraad).
Ouders in de ouderraad houden zich bezig met het organiseren van activiteiten, maar kunnen ook adviseren over
(beleids)zakendei vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn. Zo ondersteunt de ouderraad de
medezeggenschapsraad en het personeel.
Werkgroepen waaraan ouders deelnemen.
Werkmiddagen.
Een aantal keren per schooljaar zijn ouders actief in school om diverse werkzaamheden te verrichten.
Ouderactiviteiten.
Naast de werkgroepen is het bij ons op school de gewoonte dat ouders op vele manieren helpen. Zo wordt de
hulp van ouders ingeroepen bij:
- feesten als Sinterklaas , Kerst en Pasen
- de vossenjacht op de laatste schooldag
- de boeken uitleen in groep 1 en 2
- begeleiding bij de sportdag
- begeleiding Stracq toernooi
- begeleiding avondvierdaagse
- hulp bij het afnemen van het praktisch verkeersexamen
- begeleiding schoolreis
- hulp en begeleiding bij alle overige te organiseren activiteiten
Ouderraad
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Leden:

Mw. Patricia Schulte
Mw. Sylvia Carta
Mw. Bianca Pathuis
Mw. Desiree Bouten
Mw. Anita Vos

Mw. Leandra Duinkerken
Mw. Sylvia de Groot
Mw. Maaike de Geus
Mw. Chantal Duinkerken
Mw. Serena Dokter

Voor- en naschoolse opvang
In onze school is de mogelijkheid voor naschoolse opvang.
Ook de voorschool vanaf 2 ½ jaar is in de Viersprong gehuisvest.
Beide activiteiten worden aangeboden door De Wiebelboot.
Email: info@wiebelboot.nl
Telefoon +31 0638549001
Website: www.wiebelboot.nl
Tussenschoolse opvang (overblijf)
Op de Viersprong hanteren wij een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen overblijven; een kwartier
lunchen en een kwartier naar buiten om een frisse neus te halen. De leerkrachten hebben volgens de CAO-PO
een half uur pauze. Aan het begin van het schooljaar vragen wij weer (groot)ouders die tegen een
vrijwilligersvergoeding de overblijf willen bezetten. Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is verplicht. De kosten
worden vergoed. De leerkrachten houden de supervisie.
Contact met de leerkracht
Heeft u vragen inzake schoolzaken, dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht. Dit kan via
Schoudercom of telefonisch via de schooltelefoon: 0591-390170
Oud Papier
Elke derde dinsdag van de maand staat er van 9 uur tot de volgende ochtend een container bij school voor oud
papier. De planning staat op de website van de school.
Zou u zo vriendelijk willen zijn hier alleen papier in te doen? Dus beslist geen vodden, ijzer of glas.
Let op: in de vakantieperiode kan het schema afwijken.
Boekenuitleen
Ook dit jaar zullen de leerlingen van groep 1 en 2 weer in de gelegenheid worden gesteld om iedere week via
school een bibliotheekboek te lenen.
De kinderen leveren op een afgesproken tijdstip hun geleende boek in. Enkele ouders helpen dan een nieuw
boek uit te zoeken. Dit krijgen ze dan voor hoogstens twee weken mee naar huis.
Natuurlijk vinden zij het prachtig , om ook eens voorgelezen te worden door ouders, opa’s, oma’s en anderen. Op
deze manier hopen we het leesplezier van de kinderen te bevorderen.
Ziektemelding
Ziekmelden kan ’s morgens via een bericht via Schoudercom naar de leerkracht. Telefonisch is ook mogelijk via
de schooltelefoon: 0591-390170, bij voorkeur voor 8.00 uur.
Een zieke leerkracht
Wanneer een leerkracht ziek is, dan doen wij er alles aan om deze te vervangen.
In het uiterste geval, wanneer er geen beschikbare vervanging is, zal de klas thuis moeten blijven.

Pauzehap
Leerlingen van groep 1 en 2 eten hun tussendoortje ongeveer om 10.30 uur. Wilt u dit in een doosje of tasje
meegeven? Graag niet te veel!
Leerlingen van de andere groepen kunnen hun fruit en/of drinken 5 minuten voor de pauze in de klas nemen.
In het kader van gezonde voeding adviseren wij om gezonde producten voor de kleine ochtend pauze en de
lunch mee te geven. Op maandag, dinsdag en donderdag vragen wij u om brood, groente of fruit aan de kinderen
mee te geven. Op woensdag en vrijdag is er vrije keuze. We rekenen op de verantwoordelijkheid van de ouders
om gezond gedrag te stimuleren.
Netjes houden van de schoolomgeving
Wij willen u vragen erop toe te zien dat uw kinderen geen vernielingen aanrichten aan de school en haar
omgeving. Ook mag er niet op het dak worden gespeeld. We hebben de afspraak dat de kinderen ‘s avonds na
19.00 uur niet meer op het schoolplein/voetbalveld mogen spelen.
WhatsApp
Op initiatief van ouders en leerlingen worden vaak WhatsApp groepen gevormd. Op school geven we onze
leerlingen kaders mee wat je wel en niet deelt in een WhatsApp groep. Ouders zijn verantwoordelijk voor het
gedrag van hun kind(eren) op social media. Wij verwachten dat ouders hier actief toezicht op houden.
Schoolplan
Voor geïnteresseerde ouders ligt op school het school plan ter inzage.
Rapporten en oudergesprekken
Wij starten in het schooljaar 2021-2022 in september met omgekeerde oudergesprekken. In november zijn er
oudercontacten over de voortgang aan de hand van de methodegebonden toetsen. In maart zijn er de
gesprekken over de CITO- toetsen. In juni zijn er alleen gesprekken wanneer hiertoe aanleiding is.
De rapporten worden in november en juni meegegeven.
Vrijwillige ouderbijdrage
De gelden van de vrijwillige ouderbijdrage (schoolfonds) staan onder beheer van de ouderraad.
De schoolfondsbijdrage is:€ 30,00 per jaar.
Bijdrage schoolreis is:
€ 48,00 per jaar.
Totaal:
€ 78,00 per jaar.
Dit geld wordt elke maand via automatische incasso geïnd.
Hiervoor dient u een machtigingsformulier te ondertekenen.
Raborekening van de school: NL04 RABO 0332 3565 15
De gelden worden o.a. besteed voor: (meerdaagse) schoolreis ,Sinterklaas, Pasen, sportdagen.
Wij willen u erop wijzen dat wij de bijdragen alleen op bovengenoemde wijze via de bank willen ontvangen.
Zelfstandig naar school
Wij stimuleren dat de leerlingen vanaf groep 5 zelfstandig naar school komen, lopend of met de fiets.
Het meenemen en parkeren van de fiets is voor eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor eventuele
schade.
Er is pleinwacht aanwezig.
Mocht u toch met de auto komen, dan vragen wij u om de oversteek vrij te houden en de auto in de daarvoor
bestemde parkeerplaatsen te parkeren. S.v.p. niet voor de oprit van de bewoners in de straat.

Verzekeringen en aansprakelijkheid
Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten ten behoeve van de leerlingen,
medewerkers en vrijwilligers. Deze verzekering is van kracht tijdens activiteiten in schoolverband zoals excursies,
sport- en speldagen en schoolkamp. De verzekering geldt niet voor schade aan brillen, kleding, fietsen e.d. De
school is niet verzekerd voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen. Als een leerling opzettelijk en
moedwillig schade toebrengt aan school eigendommen dan stellen wij de ouders aansprakelijk.
Oversteek aan de Derksweg
Elke dag staat er een leerkracht met een geel hesje aan de Derksweg om de leerlingen te begeleiden met het
oversteken. De leerlingen lopen met de fiets aan de hand van het schoolplein.
Traktatie bij verjaardagen
Houdt u bij een traktatie van uw kind de traktatie zo gezond mogelijk.
De traktatie voor de leerkrachten bij voorkeur hetzelfde laten zijn als voor de kinderen. Jarige kinderen mogen
trakteren in hun eigen klas en aan de eigen meester of juf. Het jarige kind ontvangt in de eigen klas een mooie
verjaardagskaart. Kinderen gaan niet langs de lokalen om de andere meester en juffen te trakteren. Meester en
juffen vieren hun verjaardag samen op woensdag 13 juli.
Externe vertrouwenspersoon/klachtenregeling
Indien ouders/kinderen en personeel klachten hebben, die ze niet in overleg op school hebben kunnen oplossen,
dan kunnen ze terecht bij twee externe vertrouwenspersonen. Deze klachten moeten betrekking hebben op
ongewenst gedrag, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, geweld en agressie, of op onderwijs- c.q.
schoolinhoudelijke zaken.
De vertrouwenspersonen zijn :
-Mirjam Meinders
-Herman Zoetelief
Stichting Welzijnsgroep Sedna
Parallelweg 36
7822 GM Emmen
Tel: 0591-680850
Landelijke Klachtencommissie:
Postbus 162
3440 AD Woerden
Tel: 0348-405245
Website: www.lgc-lkc.nl
Vertrouwenspersoon school en anti-pestcoördinator van de school
De contactpersoon voor de school is juf Yvonne Lunenborg; y.lunenborg@oo-emmen.nl
Positive Bahaviour Support
De leerkrachten op de Viersprong handelen volgens de Positive Behaviour Support ( PBS) regels.
Daar hoort bij dat we regelmatig lessen in goed gedrag geven.
Deze lessen worden volgens een vast patroon uitgevoerd.
We hebben 4 kernwaardes : Respect, Veiligheid, Verantwoordelijkheid. Met als overkoepelde waarde : “Plezier”.
AVG
Vanaf 25 mei 2018 geldt in heel Europa een nieuwe privacywet: de algemene gegevensbescherming (AVG)

Binnen het openbaar primair onderwijs Emmen is er een privacy officer die voorlichting geeft aan de scholen en
praktische ondersteuning biedt om aan de wet te voldoen.
Het schoolplein
Wij willen graag :
het schoolplein netjes houden
dat het schoolplein een veilige speelgelegenheid voor alle kinderen is.
dat het naar binnen en buiten gaan vlot verloopt.
Daarom hebben wij de volgende afspraken gemaakt:
gooi geen rommel op het plein
laat de beplanting met rust
alleen voetballen op het grasveld
blijf op het schoolplein in de pauze
Voor aanvang van de school:
5 minuten voor aanvang van de lessen is er gelegenheid om naar de w.c. te gaan
als de bel gaat, gaan de leerlingen rustig in de rij staan, en wachten tot de juf of meester komt
om samen met hen naar binnen te gaan
de muren schoon houden van tekeningen
Pleinwacht
Een kwartier voor aanvang van de school gaat het hek
open, vanaf dat moment houdt minimaal één van de leerkrachten
toezicht op het plein. Ook in de pauze is er toezicht op het plein.

